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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL CONJUNT
PATRIMONIAL DEL CASTELL DE CASTELLDEFELS
1. COMPETÈNCIA, ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
L’Article 84 apartat d) de l’Estatut d’Autonomia estableix com a competència municipal la
regulació i la gestió dels equipaments municipals. Així mateix l’article 25 de la Llei 7/1985
de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim local estableix que els municipis exerciran
com a competències pròpies:
a)...la gestió del patrimoni històric
h) la informació i la promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local
m) la promoció de la cultura i els equipaments culturals

En base a aquestes competències i tenint en compte que el conjunt patrimonial de
Castell és el monument arquitectònic més emblemàtic de la ciutat, l’any 1988
l’Ajuntament va adquirir el Castell de Castelldefels.
Entre els anys 1989 i 1996, amb el suport del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la
Diputació de Barcelona, va procedir a la restauració i rehabilitació de l’església romànica
que forma part del conjunt patrimonial.
El 5 de juny de 2001 la Comissió de Govern Municipal de l’Ajuntament de Castelldefels
va aprovar el programa d’usos del castell en base al qual es va procedir en diverses fases
a la restauració i rehabilitació del Castell
Aquest Programa d’usos entenia que la funció del Castell havia de ser la següent :
Atès en els a la dècada dels anys noranta Castelldefels havia experimentat un
gran desenvolupament urbanístic, que va suposar un notable creixement
demogràfic, calia que aquest creixement anés acompanyat d’un increment del
dinamisme social i cultural que facilités la integració dels nous ciutadans.
• Que les activitats i els serveis que es proposessin realitzar al conjunt patrimonial ,
des del punt de vista de qualitat havien d’estar a l’alçada del caràcter emblemàtic
del Castell
• Castelldefels com a ciutat costanera que és, té ben consolidat un turisme de sol,
platja i gastronomia i que El Castell s’havia d’incorporar com un actiu més de la
ciutat de tal manera que diversifiqués l’oferta turística potenciant el turisme
cultural.
•
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En base a aquest objectius es va aprovar la realització d’una restauració i rehabilitació
del castell que permetés la instal·lació d’un centre d’interpretació de la història del
Castell i per tant de la Ciutat.
El 20 de juny de 2018 la Junta de Govern local va realitzar l’aprovació definitiva del
projecte de la museografia del Centre d’interpretació del Conjunt patrimonial del Castell
la instal·lació d’un Centre d’interpretació de història de la ciutat i en el ple de 28 de juny
del mateix any, va aprovar l’establiment del servei del Centre d’interpretació del Castell.
Ara em ple procés de muntatge, s’inicia el tràmit d’aprovació del contracte de concessió
de la gestió del Conjunt patrimonial del Castell de Castelldefels (CPCC).
Es proposa que la gestió del CPCC es tregui a concessió atès que de que per assolir els
objectius del centre cal disposar d’un bon posicionament en el mercat del turisme
cultural d’uns professionals i unes organitzacions que a través d’un bon posicionament
estiguin en disposició de llençar al mercat amb garanties d’èxit el Castell i el seu centre
d’interpretació en un servei que capti l’interès d’un flux important de visitants.
2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT.
El valor estimat d’aquest contracte (VEC) és de 2.331.861,83 €(IVA exclòs) i inclou el valor
cadastral del Conjunt Patrimonial, la inversió realitzada en la museografia del Centre
d’interpretació i l’estimació del benefici per la gestió a través d’un contracte que tindrà
una durada de sis anys més dos anys de prorroga.
2.4. Responsable del contracte i unitat de seguiment
Es designa com a responsable del contracte la Cap de la Secció de Cultura i Festes sr. Joan
Lluïs Amigó i Carbonell.
La Regidora responsable serà la sra. Candela Lopez Tagliafico
El tècnic / La tècnica municipal,
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